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KAZANIE 229
(Kazanie 229, 1-3) Przez chrzest wszyscy staliśmy sie świątyniami Boga Umiłowani Bracia, dzieki dobroci Chrystusa obchodzimy dzis z radością i weselem
rocznice poświęcenia Tej świątyni.Prawdziwa jednak i żywa Świątynia Mamy Być moja sami. Niemniej jednak chrześcijanie słusznie obchodzą uroczystość
macierzystego kosciola, bo wiedza, že w Nim dostąpili duchowego Odrodzenia. O ile bowiem przez Pierwsze narodzenie byliśmy "naczyniami zasługującymi na
gniew Boga", o tyle dzieki drugiemu staliśmy się "naczyniami Miłosierdzia". Pierwsze narodzenie sprowadziło na nas Śmierć, Drugie powołało na POWRÓT DO
ŻYCIA. Najmilsi, PRZED chrztem wszyscy byliśmy mieszkaniem szatana, po chrzcie staliśmy Się świątyniami Chrystusa. Jeśli uważniej zastanowimy Się nad
zbawieniem naszej Duszy, zrozumiemy, ZE JESTEŚMY żywa i prawdziwa Świątynia Boga a. Bog Mieszka lotniczym nie tylko "w świątyniach zbudowanych reka
ludzka", lotniczym nie tylko w domu uczynionym ï kamieni oo Drzewa ale przede Wszystkim, wagowo Duszy, stworzonej na obraz Boga Reka samego Stwórcy.
Tak własnie mówił święty Paweł Apostoł: "Świątynia Boga żart święta, wy Nia jesteście". Chrystus Przyszedł i wyrzucił szatana z NASZYCH SERC, ABY
przygotować w nas świątynię dla Siebie. Ile TYLKO potrafimy, starajmy Się Z JEGO Pomocą tak postępować, z powodu złych ABY Świątynia ta NIE czynów
doznała szkody.Kto bowiem zle postępuje, wyrządza krzywdę Chrystusowi. Już powiedziałem Jak zatem, zanim Chrystus nas odkupił, byliśmy mieszkaniem
szatana; potem dostąpiliśmy Łaski, ABY Stac Się mieszkaniem Boga a; Bog bowiem zechciał uczynić w nas mieszkanie dla Siebie. Toteż, najmilsi, jeśli chcemy
obchodzić w Radości rocznice poświęcenia świątyni, Nie Wolno Nam złymi czynami rujnować w sobie Żywych świątyń Bożych. Powiem tak, ABY wszyscy Mogli
Zrozumieć: Jakim chcemy oglądać kościół, ilekroć Don przychodzimy, tak Też powinniśmy przygotować Nasze dusze.Chcesz, ABY bazylika byla piękna? Nie
zaśmiecaj swej Duszy brudem grzechów. Jeśli chcesz, bazylika lśniła blaskiem ABY, pamiętaj, i Bog pragnie ZE, ABY twa dusza nie nie byla Mroczna.Niechaj - Jak
mowi Pan - tak Święci w to Światło Dobrych czynów, ABY uwielbiony byl dziesięć, ktory żart wag niebie. Podobnie Jak ty wchodzisz zrobić Tego oto kosciola,
tak Bog pragnie wejść zrobić świątyni twej Duszy, zgodnie ZE słowami obietnicy: "Zamieszkam i bede chodził pośród NICH".
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